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لندن  –الزمان 
كـشـفـت تـقـاريـر صــحـفـيـة عن أن
تطبيق الدردشة األوسع انتشارا
في الـــعــالـم (واتــســـآب) يــجـــهــز
حتديثا جديدا سـيحدث التحول
األكـبـر في تـاريخ الـتـطـبـيق مـنـذ
أكــثــر من عــقــد وســيــزلــزل عــالم
تـطـبــيـقـات الــدردشـة والـهـواتف
الـــذكـــيـــة. وأشـــارت صـــحـــيـــفـــة
(الديـلي إكسـبريس) الـبريـطانـية
رتقب لتطبيق إلى أن التحديث ا
(واتسـآب) سيـكـون متـوافق على
نــســخـتــيه في نــظــامي تــشــغـيل
(أنـــــــــــــدرويــــــــــــد) و(آي أو إس).
وسـيـطـرح التـطـبـيق في حتـديث
ـزايـا (األضـخم) مــجـمـوعــة من ا
اجلديـدة تـمـاما عـلى (واتـسآب).
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أفادت دراسة طـبية حـديثة بأن
الـوزن الــزائـد وقــيـاس مــحـيط
اخلـصــر الـكـبــيـر قـد يــسـبـبـان
أضـرارا مع الـتـقـدم في الـعـمر
وأظهـرت أن السـمنـة قد تـسرع

شيخوخة الدماغ.
وقـــد تـــوصل الـــبـــاحــثـــون في
جــــامـــــعــــة (مـــــيـــــامي) إلى أن
األشــــــخــــــاص ذوي مــــــحــــــيط
اخلصر الـعريض ومؤشـر كتلة
ــرتـفع ( (BMIأكــثـر اجلــسم ا
عـرضة لإلصـابة بـقشـرة مخـية
أرق وهي حـــالـــة  ربـــطـــهـــا
سـابـقًا بـانـخـفـاض في وظائف

خ. ا
وقــالت الـدكــتــورة (مـيــشــشـيل
كـونكـا) البـاحثـة الرئـيسـية في
عــلم األوبــئــة في كــلــيــة الــطب
بـجامـعـة (ميـامي مـيلـر) (كانت
هــــذه الـــــرابــــطــــة أقــــوى بــــ
األشخاص الـذين تقل أعمارهم
عن  65عـــامًــا). بـــشـــكل عــام 
يشير هذا إلى أن حالة الوزن 
خاصة قبل كبار السن  ترتبط
بــدرجــة أقل مـن الــرمــاديــة في
وقت الحق من العـمر… الـقشرة
الدماغية هي الطبقة اخلارجية
لـلـدماغ  وتـلـعب دورا حـاسـما

في الذاكرة واللغة.
ووجد الباحثون أن األشخاص
الذيـن يعـانون من زيـادة الوزن
لديـهم قـشرة أرق  0.1مـلم لكل
وحـدة زيــادة في مـؤشــر كـتــلـة
اجلــــسم لــــديـــهـم في حـــ أن
األشـخــاص الـذين يـعـانـون من
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أشـار بحث جـديـد إلى الـدعائم
واخلــــصــــائص اجلــــزيــــئــــيـــة
لـتأثـيرات الـكـزبرة فـباإلضـافة
عروفة أثناء ذاقها ونكهـتها ا
ـكـن أن يـكـون لـنـبات الـطـهي 
الـكـزبـرة فـوائـد صحـيـة كـبـيرة
وخصائص مكافحة لألمراض.
تشير السجالت التاريخية إلى
أن استخـدامات النبـات الطبية
مـنـذ زمن أبـقـراط (أبـو الـطب)
وقـــد أشــــاد الـــطـب الـــهــــنـــدي
الــتــقــلــيــدي األبــورفــيــدا (عــلم
احلـيــاة) بـفــوائـده في عــمـلــيـة

الهضم.
قـابل يدعم الطب احلديث وبا
بـــعض فــوائـــد الــكــزبـــرة فــقــد
وجدت الـدراسات الـتي أجريت
على فئران مخـبرية أن الكزبرة
ـــــــكـن أن تــــــــقـــــــلـل من اآلالم

وااللـــتـــهـــابـــات فـــضال عن أن
كن أن حتمي مستخلـصاتها 
اجلـــــلـــــد مـن األشـــــعـــــة فـــــوق
الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة نـــاهـــيك عن
ـضادة للفطريات خصائصها ا

ضادة لألكسدة. وا
وأكـــدت إحـــدى الـــدراســات أن
كن استخـدام توابل الكـزبرة 
ـنع تـكـون مـادة مـسـرطـنة أن 
محتملة في اللحوم وذلك أثناء
طـهيـها بـدرجات حـرارة عالـية
ــــوقع (هـــيــــلث نـــيـــوز وفـــقـــاً 

توداي).
أخـيــرًا أشـاد الــطب الـشــعـبي
ـــضــادة بــفـــوائـــد الـــكــزبـــرة ا
لـلتـشـنج في ح تـؤكـد بعض
الــدراســات الــتي أجــريت عــلى
ـــضــادة الـــقـــوارض آثـــارهـــا ا

للتطهير.
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فـرطة فـقدوا  0.2 السـمنـة ا
من سمك القشرة لكل زيادة في
مــؤشـر كـتـلــة اجلـسم.  نـشـر
الـنتـائج عـلى االنـترنت في 24
يوليو في مجلة طب األعصاب.
وقـــالت الـــدكــتـــورة تـــاتـــيـــانــا
رونـديك كبـيرة الـباحـث  –في
بـيـان صـحفي  –(في الـبالـغ
ـتـقـدمـ في الـعـمـر يـتـراوح ا
مـعـدل تـرقق الـوشـاح الـقـشري
الــكــلي بـ 0.01 و 0.10 مــلم

لكل عقد).
دير العلمي وخلص رونديك ا
ـعـهــد إيـفـلـ مــاكـنـايت بـرين
بـــجـــامــــعـــة (مـــيــــامي) إلى أن
(الـنـتـائج التي تـوصـلـنا إلـيـها
تــشـيــر إلى أن زيـادة الـوزن أو
الــســمــنــة قــد تــســرع عــمــلــيـة
دة عـشر ـخ  الـشيـخـوخة في ا

سنوات على األقل).
لكن الدراسـة لم تستـطع إثبات
أن الوزن الزائـد تسبب بـالفعل
خ.. كـــمـــا ارتــبط في ضـــعف ا
وجـــود مـــحـــيط أوسـع أيـــضًــا
بــــقـــشـــرة أرق وبــــدرجـــة أقل
ارتـــبط كـل من مـــؤشـــر كـــتـــلــة
اجلسم ومحيط اخلصر بزيادة

خ اإلجمالي. انكماش حجم ا
وقــال كـونــكـا إن الــوزن الـزائـد
خ مـسؤول عن ضـعف صـحة ا
في الـدراســات الـســابـقــة الـتي
ربـطت الـســمـنـة بــزيـادة خـطـر
اإلصـــابــــة بـــاخلـــرف وتـــراجع
خ.. وأكـــد أنه لــيس وظـــائف ا
من الــواضح بــالـــضــبط ســبب
الضـرر الشـديد لـقشـرة الدماغ.

وسيـدعم حتديث واتـسآب مـزايا
ـشاهدة الـفيديو جديدة تـتعلق 
ـات الـصـوتـيـة ـكــا اجلـمـاعي وا
ـلـصـقـات. ولكن ودعم الـصور وا
ـــيــزة األبـــرز الـــتي ســـتـــكـــون ا
ستـظهـر عـلى تطـبيق (واتـسآب)
هـــو دعــمــهـــا لــتـــقــنــيـــات الــدفع
اإللـكـتــروني حـيث ســيـظـهـر في
الـــتـــطـــبـــيق ألول مـــرة تـــقـــنـــيــة
(واتـــــــســـــــآب بـــــــاي) لـــــــلـــــــدفع
اإللـكـتـروني.  ورغم أن الـتـقـاريـر
تـــشــيـــر إلى أن تـــقــنـــيـــة (الــدفع
اإللـــكــــتـــروني) عـــبـــر واتـــســـآب
سـتطـرح فـقط بـصـورة أولـية في
الــهـنــد ولــكــنه يــتـوقـع أن تـدعم
باقي دول العالم في وقت الحق.
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مـنـذ أكـثـر من أســبـوع تـصـلـني اتـصــاالت كـثـيـرة هـاتـفـيـاً
ــيـل حــول مــا يـــقــال عن وجـــود دفــعـــة جــديــدة من وبــاال

شمولة بالعقوبات االمريكية . الشخصيات العراقية ا
وأصـحـاب االســئـلـة ربّــمـا كـانــوا مـدفـوعــ من أشـخـاص
أو ربّما كانوا قبلة  يتوقعون ورود أسمائهم في الدفعات ا

فضولي ليس أكثر .
تـلك االسـئـلـة  دفـعـتـنـي الى الـنـبش في الـقش عـدة أيـام 
ـعـلـومة الـتي تـسـعفـني  غـيـر أنّني لكن مـن دون أن أجد ا
ربّمـا حـصـلت عـلى تـلـمـيـحـات من خالل نـفي وجـود قوائم
أخرى وربّـمـا لم أحـصل عـلى مـعـلومـة واضـحـة قـد يصل

اليها صحفي من خالل شبكة عالقات عامة واسعة .
عـلومـات كان سـارات وا لكن صـديقـاً ضلـيعـاً في بـعض ا

يقف الى جانبي ضحك من قلبه وقال  :
ـسـتـحـيل ـاذا تـبـحث في الـقش عن تـلك االبـرة الـتي من ا
العـثور عـليـها  وأمـامك تالل تـتقـافز فـوقهـا أسمـاء مؤهـلة
ألنّ يـنـالـهـا التـصـنـيف االمـريـكـي وكانـت أكـثـر أهمـيـة في

شهد العراقي من األسماء االربعة الثانوية . ا
طلبت منه أن يـذكر اسماً واحداً مـرشحاً لهـذا التصنيف 

فقال ال أعلم  لكن عينيه كانتا تقوالن شيئاً آخر.
لكن االسـئـلة كـانت تذهـب الى أهمـية الـعـقوبـات وتـأثيـرها
ومَن سيلتـزم بها من الـدول العربيـة أو االوروبية من حيث
ــرور وبـنـود أخـرى قـد مـراقـبـة األرصـدة ومــنع الـسـفـر وا

تظهر في أوقات سياسية محرجة .
انّ ال أحـد في العراق يـهتم بصدور صديقي  قـال ايضاً 
عـقـوبـات امـريـكـيـة جـديـدة  ألنّـهم ال يـجـدون لـهـا أثـراً في
العراق  وانّ العالم كلّه إذا الـتزم بها فهـذا اليعني شيئاً 

عني . ح ال يلتزم بها البلد ا
اذا يصدر االمـريكان عقوبات ال تنفذ  وتساءل صديقي  
ـاذا في الـبـلـدان االصـلـيـة لـلـمـعـاقـبـ مـا مـغـزى ذلك ? و

يضيع االمريكان وقتهم وهيبة قرارتهم ?.
والتفت نحوي متسائالً : أليس كذلك ? 
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صــار الــفـــلم أوضحُ من عــــ شــمس  كـــمــا تــقـــول الــنــاس
اشتباهاً .

أمـريـكـا وبــقـايـا الـغـرب االســتـعـمـاري اجلـشع  وقــاعـدتـهـمـا
ـتقدمة بفلسط العربية احملـتلة  يعملون بكل السبل القذرة ا
ـسـتـلـة مـن تـأريـخـهم الـطـويل  في االسـتـعـمـار ـتـوحـشـة ا وا
عـنـوي  من أجل قتل أي ـادي وا والـقـتل والنـهب والـتدمـيـر ا
قراطي  ينولد فوق هذه أمل وفـعل حترري تغييري تقدمي د
ـمتـدة من بـغداد شـرقـاً  حتى الـربـاط غربـاً  والتي األرض ا
مـا زالت نائـمـة ومريـضـة ومتـخـلفـة  بـعد أن تـشـابكت فـوقـها

صائب . األسباب وا
هـم يــفــضّــلــون أن حتــكــمــنـــا الــقــاعــدة وداعش واخــواتــهــا 
ـتـطـرفـون واألغـبـيـاء واجلـهـلـة  وهم يـعـلـمـون أنّ هـؤالء هم وا
صـمام األمان إلطالة قرون النوم  وتغذية اجلهل وقيامة الف
والـكـراهــيـة واحلـروب الــبـيــنـيـة  ومــواصـلـة جــعل هـذه األمـة
ـبــتـكـرة  –إنْ تــوفـر الــظـرف والــفـرصـة الـعــظـيــمـة اخلالقــة ا
واحلـرية لشـعبهـا اجلميل  –سـوقاً لبضـائعهم وجتارة عـظيمة
لـشـركاتـهم  وخـزان أسـلـحـة حديـثـة كـلـفـتهـا مـئـات مـلـيارات

الدوالرات  يقتل بها بعضنا البعض .
ـتاز وإن كان بـطيئاً  خالل الـسنتـ الفائتـت  وقع تغـيير 
ـملكة العربـية السعوديـة  وكانت نتائجه سـتفضي حتماً في ا
ـيتة الى حتـول كبيـر وتقدم  شـمل الفنـون واآلداب واألفكار ا
الـتي يقع بعضها بباب الـتكفير والغلوّ والـتضليل  وتنفيسات
ـشـهد أخـرى اجـتمـاعـيـة وسـياسـيـة  قـد يرى بـعض قـارئي ا
الـسعودي الـكبيـر  أنهـا ما زالت حتدث في الـشكلـيات وليس
في اجلـوهر  وهـذا رأي ينطـوي على بـعض مقـبولـية ورضا 
ـمـلكـة اآلن  لـكن العـبرة ـا حتى مـن القـائمـ عـلى حكم ا ر
ـهمة وفي دق طـابوقة األسـاس  التي قد تـتحول في الـنتائج ا
ـملكة الـعربيـة الى دولة متطـورة وفاعلة ومـبهجة  مـعها هذه ا

وفق رؤيا وأعتاب السنة ألفان وثالثون .
عـلى بـركــة ووقع هـذا الـتـبــدل اجلـيـد  تـقـوم أمــريـكـا الـوغـدة
وذيـلـهـا اخلـبــيث بـريـطـانـيــا  بـشنّ وتـصـنـيع حــمـلـة اعالمـيـة
وسـياسـيـة شرسـة وغـيـر مسـبـوقة ضـد الـرياض  مـسـتعـمـلة
ـرتزقة  فـيها أكـبر احملـطات الـتلـفزيـونية الـعربـية واألجـنبـية ا
وأعـضـاء في مـجـالس الـنـواب والـشـيـوخ والـعـمـوم بـواشـنـطن
ولـنــدن  وصـحـفــيـون أجـانب وعــرب إن لـوّحت لــهم بـالـدوالر

الدسم  فقدوا ضمائرهم وخروا على عتبتك ساجدين .
الـصهاينة الغـزاة يقصفون كل منـشأة على األرض السورية 
لـكنهم يـستـثنون الـقاعدة وداعش والـنصـرة  وأمريكـا تنصت
بـوضــوح شــديــد الى صــرخـات الــيــمــنـيــ احلــوثــيـ  وهم
وت إلسـرائيل  لكنهـا لن تضربهم وت ألمـريكا وا يـهدرون با
ـســتـنـقع بل قـامت بــتـوريط دول عــربـيـة واسـالمـيـة في هــذا ا
الـباطل  ولم تـكتفِ باالنـسحاب مـنه فقط  بل شـرعت بفرض
عـقــوبـات مــهـمـة عــلى الــسـعــوديـة  مـرة حتـت عـنــوان واقـعـة
وجـعـة  وتـارة عن حـقوق ـة مقـتل جـمـال خـاشـقجـي ا وجـر
ـرأة  وقـضـايـا اخـرى كـانت قـائـمـة أصالً عـلى مـدى عـقـود ا
طـويلة  لـكن الغربي احلـرامي لم يقل عنـها سطـراً واحداً ولو

من باب التلميح .
ـعطف الغـربي الثقيل  مـلكة من حتت ا شـيئاً فشـيئاً تـهرب ا
كنة  وقد نرى وتـتجه صوب روسيا والص ومنافذ اخرى 
ـلك فيـصل بن عـبد في قـابل األيـام تكـراراً لـسيـنـاريو مـقـتل ا
الـعـزيــز  الـذي جـاهـر بــأمـنـيـة الــصالة في الـقـدس الــعـربـيـة
احملـتــلـة  ووافـق فـوراً عــلى طـلب الــرئـيـس الـعــراقي الـراحل
عـركة  أحـمد حـسن البـكـر  بإسـتخـدام النـفط كـسالح في ا

أثناء حرب تشرين اجمليدة ضد الصهاينة الغزاة .
مـلـكة الـعـربيـة الـسعـودية  في خـتام مـكـتوبي هـذا  أنـصح ا
ـتـاحـة  ـمــكـنـات الـسـهــلـة ا مــواصـلـة الـتــغـيـيـر وتـســريـعه بـا
ـسـاهـمـة ـســتـنـقـعـات الـيـمـن وسـوريـا  وا واإلغالق الـفـوري 
الـقـويـة بـتـعـويض وبـنـاء وتـضـمـيـد جـراح الـبـلديـن والـشـعـب
ـسـا الـضـحيـتـ  وترتـيب الـعالقة ا
مع قـــطـــر واجلـــزيـــرة  بـــطـــريـــقـــة أن
مــراقـبـتك لـألفـعى وهي في جــحـرهـا 
لــهي خــيــر وأحـسـن من دسّ اصــبـعك

والعبث بفمها السام القاتل .
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غوانغجو (كـوريا اجلنوبية)- (أ
ف ب)  –أعــلــنت شــرطــة كــوريـا
اجلـــنــوبــيـــة تــوقــيـف الــســبــاح
اجملــري تــامــاس كــيــنــديــريــشي
ومــنـعه من مــغــادرة الـبالد بــعـد
ـــشــاركـــة في بــطـــولــة الـــعــالم ا
للـسباحـة التي تـختـتم اليوم في
مـديـنـة غـوانـغـجـو عـلى خـلـفـية

ـــوجــهــة أوروبـــا االتــهـــامــات ا
ضــــده بـــحــــسب وســــائل إعالم
مــحــلــيــة. وأكــد مــســؤولــون في
البعـثة اجملريـة واالحتاد الدولي
للسباحـة أن الشرطة أفرجت عن
كينديريشي الذي عاد الى القرية
الــريــاضــيــة لــكن لن يــســمح له
ــــغــــادرة االراضي الــــكــــوريـــة

غوانـغـجو بـعدمـا تـقدمت شـابة
تـبــلغ  18عــامـا بــشــكــوى ضـده

تتهمه فيها بالتحرش.
واحـتل كـيـنـديريـشي (22 عـاما)
ـركـز الـثـامن في سـبـاق  200م ا
فـــراشــــة في احلـــوض الـــكـــوري
اجلــنــوبـي. ونــفى احلــائــز عــلى
فضـية السـباق نـفسه في بـطولة

اتهامات بالتحرش اجلنسي.
وأفــاد مـتــحــدث بـاسـم الـشــرطـة
وكـــــــالـــــــة فـــــــرانـس بـــــــرس عن
اســـتــجـــواب الــســـبــاح الـــفــائــز
يدالية البرونزية لسباق 200 با
ـبــيـاد ريـو 2016 فـراشــة في أو
بـعـد تـوقـيـفه بـشـكل مـوقت عـلى
خلفيـة حادثة في مـلهى ليلي في
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اجلـنـوبـيـة خالل االيـام الـعـشـرة
ــقــبـلــة. وأكــد االحتــاد اجملـري ا
لــلـسـبــاحـة فـي بـيـان أنـه (يـبـذل
بـالـتـعـاون مع الـسـفـارة اجملـريـة
فـي كـــوريــــا جــــهـــده اليــــضـــاح
االتــــهـــامــــات بــــشــــأن تــــامـــاس
كـــيـــنــديـــريـــشي). وتـــابع (خالل
الــتــحـــقــيق يــتــمــتع الــريــاضي
بـقـريـنــة الـبـراءة ولـكن في حـال
تـمـت إدانـته فـســيـتــخـذ االحتـاد
اجـراءات جـديــدة بـحـقه) مـؤكـدا
إدانته (ألي تصرف ينتهك كرامة
االنــســـان ويــطــلـب من أعــضــاء
الـبــعــثــة الـوطــنــيــة لـلــســبــاحـة
الــتـــصـــرف بـــطــريـــقـــة حتـــتــرم
الــتـقــالــيـد الــوطـنــيـة والــعـادات
الـــريـــاضـــيـــة). وقــــال كـــورنـــيل
ـديـر الـتـنـفـيذي مـاركـولـيـسكـو ا
لالحتاد الدولي للسـباحة لوكالة
فرانس برس (حتى اآلن هو حر
ـكـنه ان يـسـافـر خارج ولـكن ال 
كـوريــا. سـنـرى مــا هي اخلـطـوة
الـتالـيـة). وأتت االتـهـامـات بحق
كينـديريشي بـعد يوم من انـهيار
شرفة داخليـة في ملهى ليلي في
ــقـتل غــوانــغــجـو مــا تــســبب 
شـخــصـ وإصــابـة الــعـديـد من
ــــشـــاركـــ في الـــريـــاضـــيـــ ا

ية. البطولة العا
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ــة بــشــكل واضح. ســبب اجلــر
وأفـادت (الــشـروق) أوال بــهـروب
الــزوج فــيــمــا نـقــلت صــحــيــفـة
(الوطن) أنه  التحفظ عليه في
مــســـتــشــفى (بــنــهــا اجلــامــعي)
مـصـابـا بـجـرح نـافذ فـي البـطن
ـصـريـة فـيــمـا تـتـولى الـنــيـابـة ا

التحقيق.
أمــا الــــتـطــور األبــرز الــذي طـرأ
على الـقضـيـة فيـتمـثل في تأكـيد
ستشفى ركـزة  مدير العـناية ا
بـنـهـا اجلــامـعي مـحـمـد اجلـزار
ـــــريض (م. م.) عـــــلــــى جنـــــاة ا
تـهم بـقـتل زوجته مـشـيرا إلى ا
ـــريـض اســتـــقـــرت حـــالـــته أن ا
تـمـامـا وبـدأ في الـنطـق وسيـتم
ــنـوفــيــة عـنــد تــوفـر نــقــله إلى ا

مكان.
وأوضح اجلـزار في تـصـريـحـات
صري اليوم) نقلتـها صحيفـة (ا
ـسـتشـفى ـريض جـاء إلى ا أن ا
عــصـر الــسـبت مــصـابًــا بـجـرح
نـــافــــذ بــــالـــبــــطن ويــــرقـــد اآلن

ركزة. بالعناية ا
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يبـدو أن تـطورات مـثيـرة ال تزال
نـوفية) تنـتظـر قضـية (عـروس ا
الــتي قــتـلـت بـعــد ســاعــات عـلى
زفــــافــــهــــا فـي واقــــعــــة أثــــارت
اهــتــمــامــا واســعــا. فـفـي حـادث
دمــوي مـفــجع في مــصـر لــقـيت
عروس مصرعهـا على يد زوجها
بـعـد نـحـو  24سـاعـة فــقط عـلى

عقد قرانهما.
وعــثـر عــلى الـقــتـيــلـة الــتي رمـز
إليـها بـ( منار م.أ.) جثـة هـامدة
غارقـة في دمائهـا بقـرية الـقرن

ركز الباجور. التابعة 
وأشارت الـتحـريات األولـية إلى
اتــــهـــام زوجـــهـــا بـــأنه مـــرتـــكب
ـة وقتـلهـا بعـد مرور أقل اجلر
من 24 ساعة فقط على زفافهما.
وقال شقـيق اجملني عـليهـا أثناء
سـؤاله إن زفـافــهـا كـان اجلـمـعـة
ـــاضــــيــــة وأنه ذهب إلــــيــــهـــا ا
الـــســبت لالطــمـــئــنــان عــلــيــهــا
ليـجدهـا غارقـة في دمائـها داخل
شـقـة الــزوجـيـة دون أن يـتـضح

{ لــنـدن - وكــاالت - قـال قــصـر
بـكــنــجــهـام (إن مــيــجــان مـاركل
زوجـة األميـر هـاري حفـيـد ملـكة
بريطانيا اختارت أن تعرض 15
امــرأة تـرى أنــهن قــوى من أجل
الـتـغــيـيـر عـلى غالف عـدد شـهـر
أيلول من مجلة فوج البريطانية
الــتي تـتــولى رئــاسـة حتــريـرهـا
بـــشــكـل شـــرفي).وظـــلت مـــاركل
دوقــة ســاســكس تــعــمل ســبــعـة
أشــهـــر مع إدوارد إيــنـــيــنـــفــول
رئـــيس حتــريــر فـــوج عــلى هــذا
ــمـثـلـة الــعـدد. وقـالت مــيـجـان ا
الـسـابـقة الـتي يـبـلغ عـمـرها 37
عـــامــا فـي بــيـــان (إنـــهــا ســـعت
لتوجـيه تركـيز عدد أيـلول الذين
يـكـون عــادة أكـثـر أعـداد الـسـنـة
قـــراءة إلى الـــقــيـم والــقـــضـــايــا
والـشـخـصـيـات الـتي تـؤثر عـلى

العالم اليوم).
وســيـــبـــرز غالف اجملـــلـــة الــتي
ســتـكـون مـتـاحـة لــلـجـمـهـور في
الــــثــــاني من آب أســــمــــاء مــــثل
الناشطة الشـابة في مجال تغير
ـناخ جـريـتا تـونـبرج ورئـيـسة ا
وزراء نــيــوزيــلــنــدا جــاســيــنــدا
الكــــمــــة رمال عــــلي أرديــــرن وا
ـدافــعـة عن حـقـوق ـمــثـلـة وا وا
ـــرأة ســـلــمـى حــايـك.ومن بــ ا
األســـمــاء األخــرى الـــتي ســيــتم
إبـرازهـا الــكـاتــبـة شــيـمــامـانـدا
جنـــوزي أديــــشي والــــراقــــصـــة
ـلـكـية األولى في فـرقـة الـبالـيه ا
البريطانية فرانشيسكا هايوارد
والـعـارضــة والالجـئـة الـسـابـقـة

أدوت أكيش.


